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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

gov.br, ou no sítio https://www.crcms.org.br
A proposta deverá ser registrada no Sistema Comprasnet, por meio do sítio https://www.
comprasgovernamentais.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 30/04/2021 
a partir das 9 horas, horário de Brasília-DF, 8h do horário local no supracitado sítio.
As informações sobre a licitação poderão ser obtidas no sítio https://www.comprasgovernamentais.gov.br.
Campo Grande/MS, 19 de abril de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CRCMS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
Processo Administrativo nº 003129/2020

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MS torna público o resultado da licitação – Processo 
Administrativo nº 003129/2020, na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2021. Objeto: escolha da proposta 
mais vantajosa para a  contratação de serviços de plano de saúde, na modalidade de contratação 
coletivo empresarial, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e devidamente autorizada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com abrangência em todo o território nacional, compreendendo 
atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, exames complementares e serviços auxiliares 
de diagnósticos e terapia, bem como internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em 
hospitais e clínicas, sem excluir doenças preexistentes ou crônicas, aos empregados do CRCMS, bem 
como aos seus respectivos dependentes, com cobertura dos procedimentos básicos ANS - em quarto 
coletivo, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital nº 14/2021 e seus anexos.
. A licitação, ocorrida em 16/04/2021, foi declarada DESERTA, pela ausência de interessados na licitação. 

EDITAL
LAUDELINO DE MATOS LOPES torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Integrado de Nova Andradina/MS - SEMDI, a Renovação de Licença de Operação (RLO), com 
validade de 03 anos, para atividade de Rampa de Lançamento de Barcos, cód. 2.31.1, localizada no Sítio 
Bom Jesus – Área A1, no município de Nova Andradina - MS.

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições e na forma do § 2º do artigo 14 dos estatutos sociais, pela relevância e urgência convoca os membros 
do conselho de representantes, para assembleia geral a ser instalada às 9h30min, do dia 23 de abril de 2021, 
via vídeo chamada, através do link: https://meet.google.com/ (com permissão de acesso a ser informado na 
véspera), para deliberarem sobre o seguinte assunto da ordem do dia:     

1) Análise discussão e votação de proposta de aquisição de imóvel à Rua Barão do Rio Branco, 1266- 
centro Campo Grande – MS, com 9(nove) lajes comerciais, com duas com 5(cinco) vagas de garagem e 
7(sete) com 6(seis) vagas de garagem, conforme matriculas imobiliárias 267545 c/ 774,057 M2, 267546 
c/ 995,029 M2, 267547 c/ 995,928 M2, 267548 c/ 995,029 M2, 267549 c/ 995,029 M2, 267550 c/ 
975,469 M2, 267551 c/ 973,469 M2 e 267552 c/ 973,469M2   e 267553 c/ 973,469 M2, no valor de R$. 
7.000.000,00(sete milhões).
1.1) Análise, discussão e votação de adesão ao programa de aquisição de sede própria da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no valor de R$. 7.000.000,00 (sete milhões) para 
aquisição do imóvel, mais R$.3.000.000,00(três milhões) para as adaptações e reforma do imóvel em 
questão, a serem devolvidos em 120(cento e vinte) parcelas, valor limitado à 30%(trinta por cento) 
do valor da quota mensal do repasse recebido, com indice mensal da caderneta de poupança, na sua 
extinsão no indice a ser definido pela Comissão Funcional.

2) Análise, discussão e votação de permuta do imóvel oriundo do acervo do encerramento das atividades 
do Sindicato do Comércio Varejista de Ponta Porã, medindo 800m2, situado à Rua Everaldo Lima, Lote 
P, Ponta Porã, matricula 41390, pelo lote D-21 da Rua Jorge Roberto Salomão Lote D-21, Ponta Porã, 
medindo 767,50m2, de propriedade do Instituto Cultural e Educativo Modelo, e o pagamento de R$. 
100.000,00 (cem mil reais). 

Não sendo obtido quórum para instalação dos trabalhos em primeira chamada, a Assembleia será instalada uma 
hora após, com qualquer número de presentes.

Campo Grande (MS), 16 de abril de 2021.

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE 


